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ЗА НАС 

ОИЦ Сливен проведе информационна кампания в областта 

ОИЦ Сливен реализира информационна кампания в общините Сливен, 
Нова Загора, Котел и Твърдица с цел популяризиране на актуални въз-
можности за кандидатстване по Оперативните програми 2014-2020 г.  По 
време на срещите беше представена информация относно социално-
икономическите мерки в подкрепа преодоляването на негативните аспек-
ти от пандемията COVID-19.  

Участниците в информационните събития се запознаха с условията за 
финансиране по проект „Заетост за теб”, който се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020. Проектът цели да окаже навременна подкрепа на работодателите за наемане на 
безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост. Средствата по процедурата покриват разходите за тру-
дови възнаграждения  и дължимите осигуровки за сметка на работодателя за наетите лица в размер на минимал-
ната работна заплата, установена за страната за 8-часов работен ден за срок до 3 месеца. Кандидатстването ще 
продължи до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Работодателите, желаещи да се включат в проект 
„Заетост за теб”, могат да подават своите заявки по електронен път на официалната страница на Агенцията по 

заетостта.  

В рамките на събитията беше презентирана и информация относно възможността за финансиране на работодате-
ли, самоосигуряващи се лица и общински предприятия от секторите – хотелиерство и ресторантьорство, транс-
порт и туризъм да кандидатстват по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-
19” по ОПРЧР 2014-2020 г. Съгласно изискванията кандидатите следва да докажат спад в приходите си от про-
дажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. С цел 
запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията от посочените сектори, по проекта се пре-
доставят компенсации в размер на 290 лв. за период до 6 месеца. 

Представени бяха и  мерки за компенсиране на земеделски стопани и предприятия, преработващи селскостопанс-
ки продукти, по извънредна помощ COVID-19, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г. 
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Три училища в Сливен ще бъдат обновени по Оперативна програма „Региони в растеж” 

В Сливен официално бе даден стартът на обновяването на сградите на три про-
фесионални гимназии. Това са Професионална гимназия по механотехника, 
Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” и Профе-
сионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев”. Те 
ще бъдат реновирани по Оперативна програма „Региони в растеж” по Процеду-
ра „Подкрепа за професионалните училища в Република България” със съфи-

нансиране от националния бюджет. Основен бенефициент по проекта е Минис-
терството на образованието и науката. 

На откриването на първата строителна площадка в двора на гимназията по ме-
ханотехника присъства кметът Стефан Радев, който изрази задоволството си от 
факта, че сградите ще бъдат обновени и модернизирани в полза на учебния 

процес. 

„Много дълъг път беше изминат, за да сме тук днес. Преди няколко години разговаряхме с образователния минис-
тър, когато темата за новия облик на училищата беше още на ниво идея. Проектът е мащабен и е свързан с учили-
щата в цялата страна. Радвам се, че преминахме към неговото изпълнение, за да могат учениците да се радват на 
по-комфортна среда, което е най-важно за нас и приоритет в работата ни”, заяви пред гостите и домакините на 
събитието кметът Радев. Той пожела на изпълнителите спорна работа и им отправи препоръки да бъдат отговорни 
и да приключат ремонтните дейности в обявените срокове. 

И на трите сгради ще бъдат приложени мерките за енергийна ефективност в зависи-
мост от нуждите на всяка една от тях, ремонтни дейности и осигуряване на достъп-
на среда. В сградите на гимназиите по хотелиерство и туризъм и по икономика ще 
бъдат изградени физкултурни салони и съблекални, като във втората ще бъде мон-
тирана и асансьорна уредба. В гимназията по механотехника се предвижда монтаж 
на подвижна рампа за хора в неравностойно положение. Срокът за изпълнение на 
дейностите е 10 месеца. 

Оперативната програма обхваща общо 101 училища на територията на цялата стра-

на, като целта е да се създадат условия за съвременни образователни услуги чрез 
обновяване на образователната инфраструктура в училищата. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА: ОБЛАСТ СЛИВЕН 

Екипът на ОИЦ Сливен участва в заключително събитие по проект за повишаване на 

ресурсната ефективност в „Гурцов ООД” 

Екипът на Областен информационен център Сливен взе участие в заключителна прес-
конференция по проект „Повишаване на ресурсната ефективност в Гурцов ООД чрез 
внедряване на пилотни за България технологии за боядисване на мебелни плоскости”, 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 
г. Общата стойност на проектното предложение е в размер на 760 006, 21 лева, от 
които 452 203,70 лева са европейско и 79 800,65 лева национално съфинансиране.  

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта е повишена ресурсната ефек-
тивност на предприятието. Постигната е оптимизация на използваните суровини чрез 
внедряване на автоматична машина за грундиране и боядисване и термокамера с ро-
бот за боядисване и лакиране на мебелни детайли.  

Новите технологии представляват производствена иновация в бранша, която е пилотна за 
България. Благодарение на европейското финансиране фирмата разшири своя капацитет 
без да променя базисния производствен процес. Наред с икономическите ползи, реализа-
цията на проекта оказа положително влияние и върху околната среда, като намаляване 
на вредните емисии.  

В рамките на проекта са реализирани и дейности за мултиплициране на резултатите, като 
целта е да се покаже ефектът от иновативни за страната технологии за боядисване на 
мебелни плоскости, които биха повишили значително ресурсната ефективност в цялата 

мебелна промишленост.  

„Гурцов” ООД е водеща компания за производство на мебели за баня. Фирмата разполага със собствена производ-
ствена база, намираща се в гр. Сливен. Идеята на компанията е базирана в търсенето на най-висококачествен 
стандарт и иновативни решения.  

https://mun.sliven.bg/
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В Сливен беше открит Център по медиация към Окръжния съд 

В Сливен днес беше открит Център по медиация към Окръжния съд. Ос-
новната му функция е разрешаване на спорове по доброволен начин 
при среща на гражданите с медиатори. Кметът Стефан Радев, който при-
съства на откриването, поздрави всички за положените усилия такъв 
център да работи и на територията на Община Сливен. 

„Поздравявам всички, които са участвали в планирането и изпълнението 
на този проект. Вярвам, че ще има успех Центърът. Това е много добра 
придобивка за града ни и изобщо за нашия район. Вярвам в успеха на 
гражданите, медиаторите и на съда. На добър час!”, каза кметът Радев. 

На събитието присъстваха също областният управител Чавдар Божурски, 

председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и заместник-
кметът Стоян Марков. 

Мероприятието е част от проект „Насърчаване използването на медиацията като 
алтернативен способ за решаване на спорове” по Оперативна програма „Добро 
управление”, реализиран от Министерството на правосъдието в партньорство с 
Висшия съдебен съвет. С него се предоставя възможност чрез максимално дос-
тъпни и лесни за използване средства страните да се запознаят с възможности-
те за решаване на конкретен спор. 

Центърът по медиация в Сливен е третият в страната от общо пет, разрити по 
този проект. Той се намира в сградата на Съдебната палата. 

 

Източник: https://mun.sliven.bg/  

Договорите за строителство и реконструкция на големи инфраструктурни обек-
ти, финансирани по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. 
се увеличиха с още един – договорът за модернизацията на гаров комплекс Но-
ва Загора.  

Документът беше подписан днес от бенефициент Национална компания 
„Железопътна инфраструктура” и ВДХ АД, изпълнител на строителните дейнос-
ти. Гара Нова Загора е шестата ключова железопътна гара, която ще бъде обно-
вена по проект, финансиран по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 
2014-2020 г. 

Гаров комплекс Нова Загора е разположен на жп участъка Пловдив-Бургас. 

През жп гарата преминават три железопътни направления – към Богданово, към Бургас (Ямбол, Карнобат, Бургас) 
и към Стара Загора (Стара Загора, Пловдив, София). Поради стратегическото си място, гаровият комплекс е изк-
лючително важен за железопътната инфраструктура у нас. 

Обхватът на проект „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора” включва събаряне и разрушаване на същест-
вуващите сгради, поради тяхното несъответствие на съвременните стандарти и изисквания.  Ще бъде изградено на 
ново приемно здание, нов паркинг за автомобили,  ще се реконструират и модернизират перони и коловози, както 
и ще се изпълнят дейности по благоустройство и паркоустройство.  

Проектът предвижда изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на обществените пространст-
ва, въвеждане на модерни интелигентни системи за отопление, климатизация, осветление, информация и други. 
След реализацията му гара Нова Загора ще осигурява комфортна, безопасна и достъпна среда за пътниците и пер-
сонала. 

Реконструкцията на гаров комплекс Нова Загора се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за реги-

онално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., а 
стойността на договора за строителство на обекта е 2 721 279,00  лв. без ДДС, с изпълнител ВДХ АД , а срокът му 
за изпълнение е 24 месеца. 

Повече информация за проекта можете да намерите тук: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/3706. 

 

Източник:  https://www.eufunds.bg/bg  

Нов договор за гаров комплекс Нова Загора 

https://mun.sliven.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/3706
https://www.eufunds.bg/bg
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Фондът на фондовете гарантира кредити за социални и стартиращи предприятия 

Социални и стартиращи предприятия ще могат да получават микрокредити при 
облекчени условия, гарантирани от Фонда на фондовете (ФнФ). Избраният чрез 
обществена поръчка посредник – УниКредит Булбанк, ще отпуска заеми до 50 
000 евро или тяхната равностойност в левове с максимален срок 120 месеца. 
Средствата ще могат да се използват за инвестиционно и оборотно финансиране. 

Кредитната институция сключи с ФнФ споразумение за гаранции на стойност 5 
млн. лв.. Очаква се на базата на гаранционното покритие банката да отпусне 
микрокредити със собствени средства на обща стойност 25 млн. лв. Гаранцията 

от ФнФ покрива 80% от кредитния риск на банката по всеки индивидуален микрокредит до достигане на таван на 
загубите от 25% по гарантирания портфейл. 

Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране” ФнФ ще улесни 
достъпа до финансиране на стартиращи и на социални предприятия, които трудно получават заеми от банките. 
Причина е високият им рисков профил - липса на финансова история, неблагоприятна кредитна история, недоста-
тъчни приходи и възможност за обезпечение или други негативни фактори. С такива кредити могат да реализират 
своите бизнес идеи също предприемачи от уязвими групи като лица с увреждания, безработни повече от шест ме-
сеца и младежи до 29-годишна възраст. 

Заемите ще се отпускат при облекчени условия - по-нисък лихвен процент, по-малки изисквания за обезпечения, 
възможност за гратисен период. 

Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране” е поредният продукт на 
ФнФ, осигурен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана 
от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. Той ще се изпълнява наред с действащите и 
в момента финансови инструменти за микрокредити със споделяне на риска, отпускани от Първа инвестиционна 
банка, „Микрофонд” АД и „Сискредит” АД. 

Източник: https://www.fmfib.bg/   

Стартира прием на проекти по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодо-

ляване на икономическите последствия  от пандемията COVID-19” 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност” 2014-2020 г. обяви прием по процедура за подбор на проекти 
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19”.  

Целта на операцията е осигуряване на оперативен капитал за българските 
средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Об-

щата стойност на бюджета по процедурата е 200 000 000 лева.  

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 30 000 лева, 
а максималният размер – 150 000 лева. Безвъзмездните средства, предоставяни по операцията, могат да бъдат в 
максимален размер на 5 % от оборота, деклариран в Годишната данъчна декларация за 2019 г. Проекти могат да 

подават средни предприятия, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди 
датата на обявяване на процедурата и са извършвали стопанска дейност.  

Допустими по процедурата са единствено кандидати, които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надви-
шаващ 1 000 000 лв. За да се получи помощта, едно от условията е да бъде доказан спад поне 20% в оборота за 
един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо 
оборота за същия месец от 2019 г. По Програмата могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търгов-
ци от всички области на икономиката. Изключение правят фирми, извършващи дейност във селското стопанство, 
хранителната промишленост, организирането на хазартни игри, финансови и застрахователни дейности.  

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се 
извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 
2020): https://eumis2020.government.bg/. При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран елект-
ронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 август 2020 г., 16:30 часа.  

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към 
тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на Oперативната прог-
рама: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структур-
ните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.  

НОВИНИ 

https://www.fmfib.bg/
https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg
http://www.eufunds.bg
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В сектор „Земеделие” се отпускат над 49 млн. лв. помощ по de minimis 

„В сектор „Земеделие” се отпускат над 49 млн. лв. помощ по de minimis”. 
Това съобщи на пресконференция министърът на земеделието, храните и 
горите Десислава Танева, в която участваха и представители от бранша. 
Тя обясни, че за животновъдите, които търпят загуби заради сушата, 
помощта е в размер на 25,660 млн. лева за всички категории животни. 
Броят на потенциалните бенефициенти е над 21 хил. Близо 19 млн. лв. 

ще получат производителите на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и 
винени лозя заради щети от сушата и за покриване загуби на доход във 
връзка с пандемията, причинила свиване на пазарите и спад на цените. 
Потенциалните бенефициенти са над 24 хил. Подпомагане ще получат и 
производители на плодове и зеленчуци, които са заявили пропаднали 
площи под 100%, което се прави за първи път. При кайсията пропадна-

лите площи по заявени протоколи само достигат 35% от всички насаждения. За пчеларите е определен финансов 
ресурс в размер на близо 5 млн. лв., като потенциалните бенефициенти са над 6 хил. „С 16 млн. повече ще бъдат 
средствата за акциза на горивата за следващата година. Ще се  предложени нотификация за това до ЕК“, заяви 
още министър Танева. 

„За нас най-важното в началото на пандемията беше да осигурим процеса на производство и се справихме успеш-
но с това”, отбеляза министър Танева. Тя поясни, че са предприети различни мерки по отношение контрола на 
вносната земеделска продукция от трети страни. „Използвахме всички възможности за подпомагане в сектора, ко-
ито ни предостави Европейската комисия. По инициатива на България се даде право на страните членки да напра-
вят изменения в програмите си за развитие на селските райони и да подкрепят сектора за загуби от Covid-19”, по-
сочи земеделският министър. По думите й, на българските земеделски производители и преработватели ще могат 
да се предоставят общо 106,3 млн. лв. бюджет по три направления - подмерки Ковид-1, Ковид-2 и Ковид-3. Пред-
ложението на страната ни беше за 25 % национално финансиране, така че общият бюджет да е 120 млн. лв., но 
ЕК одобри национално финансиране от 15 % и така по мярката ще бъдат предоставени 106, 3 млн. лв. Министърът 
уточни, че подмерки Ковид-1 и Ковид-2 ще бъдат отворени на 19 август, приемът по тях ще продължи до 21 сеп-

тември, когато изтича и крайният срок за приемането на заявленията за ползването на отстъпката от акциза на 
горивата. 

България се възползва и от възможността да прехвърли и средства от бюджета на Програмата за развитие на селс-
ките райони (ПРСР) за 2021 г. към директните плащания в размер на 70 млн. евро. Тази възможност доведе до 
увеличение на подкрепата по обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и животни с минимум 12%, а с мини-
мум  9% се увеличава подкрепата по останалите схеми от директните плащания. Крайният % на увеличените бю-
джети по различните схеми ще стане ясен след определянето на окончателно допустимите площи и животни за 

оторизация, т.е. след всички проверки. Министър Танева обяви, че МЗХГ и ДФЗ работят по график плащанията за 
Кампания 2020 да започнат от първия възможен ден - 16 октомври като до края на година се предвижда земеделс-
ките стопани да получат близо 1,7 млрд лева. 56,5 милиона лева са предназначени за подобряване на ликвидност-
та на земеделските стопанства, които са отсрочили задълженията си и са в невъзможност да ги погасят в условия-
та на COVID 19. За този финансов ресурс предстои да бъде поискана нотификация от ЕК по Временната рамка за 
справяне с последтвията от пандемията КОВИД 19. 

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/  

До 16 октомври зърнопроизводителите кандидатстват за нисколихвени кредити 

От 5 август до 16 октомври 2020 г. се отваря прием на заявления за отпускане на нисколихвени кредити за произ-
водството на пшеница, реколта 2021 г. Крайната дата за изплащане на средствата е 21 декември 2020 г. 

Предвидените средства са в размер на 15 млн. лв. Заемите са с годишна лихва в размер на 2%, но не по-малко от 
референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. 

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар за закупу-
ване на минерални торове и 170 лв. на хектар за закупуване на семена). Максималният размер на всеки отпуснат 
кредит е до 300 000 лв. 

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и 
съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или 
банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%. 

ДФ „Земеделие” отпуска нисколихвени кредити на зърнопроизводителите от години, но през настоящия прием лих-
вата е в размер на 2% вместо лихвените нива през предходните години от 4.5% - 3%. 

 

Източник: https://www.mzh.government.bg/bg/  

https://www.mzh.government.bg/bg/
https://www.mzh.government.bg/bg/
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Този документ е изработен в рамките на проект „Областен информационен център Сливен“ с договор № BG05SFOP001-4.004-0024-C01, 

финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официал-

ното становище на ЕС и Управляващия орган. 

Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малки стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални 
активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Целта на подпомагането е да се подобри икономическата устойчивост на малките стопан-
ства чрез преструктуриране и развитие на наличните им материални мощности и въвеж-
дането на нови технологии за повишаване качеството на продукцията. Към целите на 
подмярката се отнасят и опазването на компонентите на околната среда, спазване стан-
дартите на ЕС, както и подобряване на условията в земеделските стопанства. 

Подпомаганите дейности по процедурата са свързани с повишаване на енергийната 
ефективност и производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства, как-

то и инвестиции в машини, оборудване, съоръжения за опазване на околната среда и др. 

Общият размер на средствата, предоставени по процедурата възлиза на близо 10 млн. лева. 

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Ми-
нистерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за уп-

равление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния 
интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 септември 2020 година. 

Източник: https://www.dfz.bg/  

Започна приемът по подмярка 4.1.2. от ПРСР  

за подпомагане развитието на малките стопанства 

Стартира подаването на проектни предложения по подмярка  

8.1 „Залесяване и поддръжка” от ПРСР 

Стартира приемът по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка” от 
мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 
жизнеспособността на горите” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 г. 

Подпомагането по процедурата е насочено към увеличаване на гор-
ското покритие в равнинните райони. По този начин се цели огра-
ничаване на ерозията, запазване на качеството на земите и подоб-
ряване на водния баланс. Дейностите, стимулирани чрез подмярка-
та, са свързани и с адаптиране към промените в климата. 

Насърчава се използването на медоносни дървесни видове. За всич-

ки залесявания на площ над 1 ха, минимум 10% от площта трябва 
да е заета именно от тях. При класиране на подадените проектни 

предложения, допълнително 10 точки ще получават онези, които ще използват повече от 15% медоносни дървес-
ни/храстови видове. 

При пълно усвояване на средствата по тази процедура, се очаква да бъдат залесени повече от 18 500 дка нови 
гори. 

Предоставените средства за финансовата помощ по процедурата са 18 028 131 
лв.  

Допустими за подпомагане са физически лица, еднолични търговци, местни по-
деления на вероизповеданията, общини и юридически лица, собственици на 
земеделски или неземеделски земи. 

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залеся-
ват. Физическите лица, едноличните търговци и местните поделения на вероиз-
поведанията трябва да са собственици на минимум 0.5 ха земеделски или незе-
меделски земи, в които ще извършват залесяванията. 

Общините и юридическите лица трябва да са собственици на минимум 1.0 ха 

земеделски или неземеделски земи, в които ще извършват залесяванията. Край-
ният срок за подаване на проектни предложения по подмярката е 16 октомври 
2020 г. 

 

Източник: https://www.dfz.bg/  

 

 

Областен информационен цен-
тър Сливен 

Очакваме Вашите въпроси, пред-
ложения, мнения на  

тел.: 044 611 145;  

e-mail: oic.sliven@eufunds.bg;  

пощенски адрес: гр. Сливен,  

бул. „Цар Освободител” № 1 

Областен  информационен 

център Сливен 

http://www.mzh.government.bg
http://eumis2020.government.bg/
https://www.dfz.bg/
https://www.dfz.bg/
mailto:oicsliven@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637
http://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD/283084148471637

